Regels landtrainingen ZZG de Boskikkers
De onderstaande regels gelden voor de landtrainingen van ZZG de Boskikkers. Deze regels zijn
gebaseerd op het Drentse protocol voor buitensportactiviteiten van 11 mei. Dit volledige document
is meegestuurd met deze regels en kan op onze website teruggevonden worden.
Tijdens de trainingen gelden onderstaande regels:
1. In het algemeen gelden de reguliere richtlijnen van het RIVM ook tijdens de landtrainingen.
De details hiervan zijn op de website van de rijksoverheid en van het RIVM te vinden. Dit
betekent (onder andere):
a. Iedereen boven de 12 jaar moet altijd 1,5 meter afstand van anderen houden.
b. Als je klachten heb, blijf je thuis.
c. Als iemand in je gezin/huishouden klachten heeft, blijf je thuis.
2. Aanmelden voor de trainingen is verplicht. Dit doe je door maximaal 3 dagen en minimaal
2 uur van te voren in te schrijven via het online reserveringssysteem:
https://www.supersaas.nl/schedule/zzgdeboskikkers/Trainingen_ZZG_de_Boskikkers. Dit
in verband met het maximum van 20 aanwezigen. Een instructie bij het reserveringssysteem
is naar jullie gemaild.
3. Je gaat vooraf thuis naar de wc. Dit kan niet op de locatie van de landtrainingen. Ook
omkleden en douchen doe je thuis.
4. Je mag een bidon gebruiken, maar je mag deze niet door anderen laten gebruiken.
5. Je komt niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training op de locatie en je gaat
direct na de training naar huis.
6. Ouders / andere toeschouwers zijn niet toegestaan tijdens de training. Brengen en halen
mag uiteraard, maar kom niet te vroeg en blijf in de auto wachten.
7. Op de locatie is desinfecterende gel / zeep aanwezig. Was je handen voor de training thuis en
op locatie. Wanneer materialen door meerdere personen gebruikt worden, moet je deze
eerst reinigen, voordat je deze doorgeeft.
8. Er is – naast de trainer – een volwassene aanwezig die verantwoordelijk is voor het naleven
van de coronaregels. Deze is herkenbaar met een geel hesje. Je moet altijd de instructie van
deze persoon opvolgen. Bij niet naleven van de regels kan deze persoon je de toegang tot de
training ontzeggen.

